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ВЪВЕДЕНИЕ 

Изработването на настоящата демографска прогноза е възложена от 
ОП „Софпроект – ОГП“. За основа на същата са използвани 
съществуващите прогнози за развитие на населението, отнасящи се за 
териториални нива от по-висок ранг – Столична община и 
административни райони на общината. Демографската прогноза на 
градоустройствените единици се явява детайлизиран вариант на 
разработената от НСИ демографска прогноза на Столична община в 
периода до 2050-2070 г. По своята същност настоящата демографска 
прогноза е свързана с териториално диференциране на прогнозните 
предвиждания за броя и възрастовата структура на населението на 
Столична община по териториални модули, определени като 
градоустройствени единици (Гр.Е) в границите на населените места и 
техните землища, включени в обхвата на Столична община. 

Териториално детайлизирана демографска прогноза по Гр.Е може да 
се използва за провеждане на по-гъвкава устройствена и оперативна 
управленска политика, вкл. и по линия на инвестиционната политика на 
Столична община. В това отношение, често възниква необходимост да се 
отчита влиянието на демографския фактор в отделни, конкретно 
определени части от територията на Столична община и в отделните 
населени места (вкл. и гр. София).  

Прогнозните разчети за броя на населението и за възрастовата му 
структура на ниво Гр.Е са разработени и в съответствие с използваните в 
информационната ГИС система на ОП „Софпроект – ОГП“ кодове и 
конвенции и са представени във вид, напълно съвместим и подходящ за 
бъдещо интегриране в нея. Това дава и ще дава възможност да бъдат 
правени справки за демографското състояние към 2017 г. и за 
предвижданията (прогнозите) за развитието на населението на Столична 
община и на гр. София по териториални модули, определени като 
градоустройствени единици. 

ГИС технологиите дават възможност за надграждане и поддържане 
в актуално състояние на демографската информация. Това изисква 
осигуряване на актуален информационен поток от институциите, 
поддържащи съответните бази от демографски данни.  



Стр. 2 

Основно изискване към подобен тип задачи е информацията да бъде 
осигурена от официални и/или официализирани източници. За 
настоящето изследване са използвани данни:  

 от НСИ като базова информация за текущо състояние за брой 
население и някои основни възрастови групи, базови прогнози за 
общото население на Столична община, данни по населени места за 
общ брой население и някои възрастови групи и др.  

 Прогнозни разчети от изследване от 2017 г. по столични райони 
 Детайлна информация от ГД „Грао“ към МРРБ за регистрация по 

постоянен и настоящ адрес, също и по конкретни възрастови групи. 

Посочените официални източници поддържат регулярно актуална и 
актуализираща се информация, която би била с изключително висока 
степен на интерес и полза за дейността на „Софпроект – ОГП“. Нейното 
използване, обаче, предполага правилно разчитане и третиране на 
събираните, предоставяни данни и тяхната специфика. В настоящето 
изследване в най-пълна степен са съобразени именно тези специфики по 
отношения на данните.  

Демографската прогноза по градоустройствени единици 
включва прогнозни разчети за: 

 Количествени параметри на населението (по показателя „общ 
брой на населението“) - фактическо състояние и прогнози към 
години 2020 г., 2030 г., 2040 г. и 2050 г.; 

 Качествени характеристики ( по показателите за възрастовата 
структура на населението по специфични възрастови групи:  
0-2 г.; 3-6 г.; 7-14 г.; 15-18 г. и над 65 години) – състояние и 
прогнози до 2050 г. 

Резултатите от демографската прогноза са представени: 

 Като електронни таблици със всички необходими параметри и 
кодове за връзка с ГИС системата на „Софпроект – ОГП“; 

 Като илюстрации на някои от прогнозите под формата на карти 
(резултативни от ГИС бази); 

 Под формата на Демографски паспорт за всяка една от 
градоустройствените единици. Паспортът е интегриран и достъпен 
през ГИС системата на „Софпроект – ОГП“ и дава пълна 
характеристика за демографско състояние и прогнози за всяка една 
от градоустройствените единици. 
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1 ТЕРИТОРИАЛНА ОСНОВА НА ДЕМОГРАФСКАТА ПРОГНОЗА 

Съгласно договорните изисквания, настоящата демографска 
прогноза е разработена по предварително определени териториални 
модули, включени в границите на Столична община и обозначени като 
градоустройствени единици (Гр.Е). Това са структурни териториални 
елементи, разработени от ОП „Софпроект- ОГП“ за оперативно и проектно 
ползване за различни цели, свързани с прилагане на ОУП на Столична 
община. В това число се включва и изпълнението на конкретни, 
оперативни устройствени задачи, също касаещи реализацията на Общия 
устройствен план. 

Градоустройствените единици с „привързаната“ към тях 
разнообразна информация, могат да се използват и от отделните 
експлоатационни дружества при реализацията на инвестиционните им 
програми и проекти. Важен елемент на информационната база на 
градоустройствените единици е тази, свързана със състоянието и 
перспективното развитие на населението, което ги обитава. 

 

1.1 Идентификация и характеристика на 
градоустройствените единици 

1.1.1 Идентификация на градоустройствените 
единици (Гр.Е) 

Идентификацията на градоустройствените единици е направена в 
координация с екипа на ОП „Софпроект- ОГП“. Териториалната 
делимитация (определянето на границите на единиците) е предложено от 
Възложителя. С цел прилагане на инструментариума на ГИС и за 
коректната им териториална идентификация, всяка Гр.Е. е обозначена със 
собствен, уникален идентификационен код и име, синхронизиран и 
съгласуван с ОП „Софпроект- ОГП“. Ролята на уникалния 
идентификационен код и неговото използване във всички изчисления, 
съответно и в представянето на данните и изключително важна. Чрез този 
код се осъществява връзката с ГИС на ОП „Софпроект- ОГП“ и 
възможността за бъдещи анализи, графично представяне на данни и др.  

С цел по-лесната териториална идентификация на Гр.Е в текстовата 
част на настоящото проучване при позоваване на конкретни Гр.Е наред с 
имената им се посочват и идентификационните им кодове. 
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Графична представа за градоустройствените единици на 
територията на Столична община (в т.ч. в населените места и в землищата 
на някои от тях) дава Картосхема 1. В нея, градоустройствените единици 
(Гр.Е) са представени с техния идентификационен код. Списък с 
наименованието на Гр.Е, принадлежността им към съответния 
административен район на Столична община и идентификационния им код 
е представен в Приложение 1. 

Пълната информация за демографската характеристика и данни за 
всяка Гр.Е. е свързана и отнесена към уникалния ѝ код и тя включва: 

 Общ брой на населението - фактическо състояние към края на 
2017 г. и прогнозни разчети с времеви хоризонт 2050 г. – по 
десетгодишни прогнозни периоди; 

 Възрастовата структура на населението - по специфични 
възрастови групи: 0 – 2 години; 3-6 години; 7-14 години и 15-18 
години. 

Освен демографската информация, отделно за всяка Гр.Е. има и 
данни за нейната площ. 

Демографската характеристика (състояние и прогноза) на 
идентифицираните по този начин Гр.Е. може да бъде ползвана за 
различни цели с устройствен характер. Това се улеснява от обвързването 
на демографските показатели и разчетите по тях с ГИС базата и система 
на ОП „Софпроект- ОГП“. Това дава възможност цялата информация в 
цифров вид за демографското състояние и за прогнозните демографски 
разчети да бъде териториално (географски) привързана към обектите в 
ГИС системата на Столична община, която Възложителят използва. 

 

1.1.2 Териториално разпределение и брой на 
единиците 

Общ брой. За целите на демографската прогноза по Гр.Е. на 
територията на Столична община е използвана предварително 
съставената Схема за броя, имената и териториалният им обхват, 
разработена от ОП „Софпроект – ОГП“. По същество тази схема е ползвана 
и като териториална основа за изработване на демографската прогноза 
на съответните Гр.Е.  
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Общият брой на Гр.Е., на територията на Столична община е 583. 
Разпределението им по самостоятелни населени места и техните землища 
е както следва: 

 В строителните и землищни граници на гр. София - 295 бр. 
 В останалите самостоятелни населени места (вкл. и в землищата на 

някои от тях) – 288 бр.  

Териториалното разпределение на Гр.Е по административни райони 
на Столична община също е функция от големината и населеността на 
отделните райони. В това отношение е отчитана и устройствената им 
специфика – водещи функции, наличието на „твърди“ делители, отчитани 
при определяне на границите на самите Гр.Е и други критерии.  

Броят на градоустройствените единици в отделните 
административни райони е посочен в таблица №1. 

Таблица 1: Териториално разположение на градоустройствените 
единици в административните райони на Столична община 

Адм. район 
Брой Гр.Е в 
адм. район 

Гр. Е. в 
повече от 
един адм. 

район 

Административни райони с общи 
Гр.Е 

Банкя 28 0   
Витоша  41 3 Овча купел (2); Панчарево (1) 
Връбница 31 0   
Възраждане  9 1 Триадица (1) 
Изгрев 6 0   
Илинден 4 0   
Искър 17 4 Кремиковци (2); Панчарево (2) 
Красна 
поляна 8 2 Овча купел (2) 

Красно село  13 0   
Кремиковци 44 2 Нови Искър (1); Панчарево (1) 
Лозенец 11 1 Триадица (1) 
Люлин 26 0   
Младост 13 3 Панчарево (1); Студентска (2) 
Надежда 17 4 Връбница (4) 
Нови Искър 79 8 Кремиковци (8) 
Оборище 5 0   
Овча купел 28 0   
Панчарево 91 0   
Подуяне 14 3 Кремиковци (2); Слатина (1) 
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Адм. район 
Брой Гр.Е в 
адм. район 

Гр. Е. в 
повече от 
един адм. 

район 

Административни райони с общи 
Гр.Е 

Сердика 21 4 
Илинден (1); Кремиковци (!1); 
Илинден (1); 
Илинден/Надежда(1) 

Слатина 10 1 Кремиковци (1) 
Средец 8 2 Оборище (2) 
Студентска 9 0   
Триадица 12 0   
Общо 545 38   

Източник: Схема на градоустройствените единици, разработена от ОП 
„Софпроект-ОГП“ – 2018 г. 

Графична представа за броя, границите и териториалното 
разпределение на Гр.Е в Столична община дава Картосхема 1. 

Съпоставката между границите на Гр.Е. и границите на 
административни райони на Столична община, показва, че част от тях 
попадат в територията на два съседни административни района. Броят на 
такива градоустройствени единици е 38. Подобни случаи се наблюдават 
както за Гр.Е в строителните и землищни граници на гр. София, така и при 
някои от останалите самостоятелни населени места на територията на 
Столична община. Една Гр.Е (жп. Ареал Надежда с идентификационен код 
308) попада в границите на три административни района – Сердика, 
Илинден и Надежда (Вж. Картосхема 1)  

Неравномерност в териториалното разпределение на Гр.Е се 
наблюдава и на по-ниско териториално ниво – населени места и в 
землищните им граници. Освен в строителните граници и в землището на 
гр. София, са очертани повече от една градоустройствена единица и в 
няколко от останалите самостоятелни населени места в Столична община. 
Фактор за повече от една Гр.Е са големината (изразена в площ и брой 
население) на населените места и предвижданията на ОУП на Столична 
община за функциите и за далекоперспективното им развитие. (Вж. 
Картосхема 1 и Приложение 1) 

Някои от много малките и малки самостоятелните селища в обхвата 
на Столична община, попадащи в обхвата на административни райони 
Панчарево, Витоша, Нови Искър, Банкя, Овча купел и Кремиковци са 
включени изцяло в по една градоустройствена единица. Такива са Гр.Е, 



Стр. 8 

формирани в границите на селата Кокаляне, Желява, Яна, Кътина, Балша, 
Житен, Плана и др.  

При други самостоятелни населени места, които по Наредба № 7 на 
МРРБ попадат в групата на средните (от 1000 до 2000 жители) и големите 
(от 2000 до 5000 жители) села и малките градове (Банкя и Нови Искър), 
както и в техните землища попадат повече на брой Гр.Е. За някои от 
самостоятелните населени места (без гр. София), броят на 
градоустройствените единици е показан в Таблица 2. 

Таблица 2: Населени места и землищата им с 5 и повече 
градоустройствени единици 

Адм. район 
Населено 
място 

Брой 
Гр.Е Градоустройствени единици – код и име 

Банкя гр. Банкя 9 

048 -гр. Банкя; 049 - гр. Банкя - кв. 
Вердикал; 050 - гр. Банкя- разширение; 051 
- гр. Банкя, в.з. Градоман ; 052; гр. Банкя, 
кв. Градоман - разширение запад; 053 - гр. 
Банкя, кв. Михайлово; 054- гр. Банкя, кв. 
Изгрев; 055 гр. Банкя, м. Мъртвако; 056- гр. 
Банкя, м. Равнище 

Панчарево с. Лозен 8 

035 - с. Лозен; 032 – с. Долни Лозен; 039 – 
с. Горни Лозен – в.з. Чаушица; 065 – с. 
Горни Лозен, м. Висо; 045 – с. Лозен, м. 
Орлова Круша;  

Нови Искър 
гр. Нови 
Искър 9 

443- гр. Нови Искър - кв. Славовци - 
разширение; 444 -гр. Нови Искър - кв. 
Кумарица; 446 - гр. Нови Искър, кв. 
Гниляне; 448 - гр. Нови Искър, м. Вировете; 
455 - СПЗ Нови Искър - кв. Курило; 456 - гр. 
Нови Искър - кв. Изгрев; 461- гр. Нови 
Искър, кв. Курило; 468 - гр. Нови Искър- м. 
в.з Ласка; 562 - гр. Нови Искър, кв. Гниляне 
- разширение изток; 

Панчарево 
с. 
Бистрица 5 

023 - в.з. Бистрица - Цонкина махала; 038 - 
в.з. Бистрица - Шираната; 566 - в.з. 
Бистрица - разшир. Цонкина махала; 024 - 
с. Бистрица; 030 - в.з. Бистрица - Калфин 
дол. 

 
Градоустройствените единици, които нямат отношение към 

постоянното обитаване на населението са изключени от 
прогнозните демографски разчети. Техният брой е значителен – 249. 
Като такива са определени градоустройствени единици, свързани с други 
функции – производствени, отдих, транспортно-комуникационни и др. В 
конкретен план това са Гр. Е, формирани от научно-производствени 
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комплекси, бивши стопански дворове, полски територии, гробищни 
паркове, летища, хвостохранилище, селищни и крайселищни паркове 
(вкл. и части от хидропарк „Искър“), пречиствателна станция, рудник, 
части от планините Витоша, Стара планина и др. 

Градоустройствените единици, които са включени или изключени от 
демографската прогноза са отразени в Картосхема 2. 

 

1.2 Площна характеристика и населеност 

С подчертано широк вариационен размах са градоустройствените 
единици по отношение на два основни критерия: 

• площ на Гр. Е (в ха); 

• Населеност на Гр. Е, изразена чрез показателя „Брой на 
населението“ (по актуални данни към края на 2017 г.). 

По критерия „площ на Гр. Е“, последните варират в много широк 
диапазон – от около 2 – 3 ха ( Гр.Е м. „Гладни рид“ в административен 
район Панчарево – идентиф. код 478 и Гр.Е „Камбаните“ в адм. район 
Витоша – идентификационен код 545) до 10-16 хил. ха (Гр.Е „Западна 
Стара планина“ и .Гр.Е „Хидропарк „Искър“ -Вододайна зона на яз. 
„Искър“). 

Данните за броя на Гр.Е в отделните групи показва, че преобладават 
тези, които са с площ 60-80 ха и от 199-200 ха. Немалка част от Гр.Е с по-
голяма площ са извън урбанизираните части на Столична община. Най-
големите по размер на площта градоустройствени единици в гр. София са 
с размер около 200 ха, а най-малките – между 8 и 15 ха ( Гр.Е ЦГЧ Зона 
Г11 – изток – идентификационен код 190 и Гр.Е Зона Б-5 –А, 
идентификационен код 214). 

Отчитането на площта на Гр Е за целите на демографската прогноза 
се налага при определяне на капацитета им да поемат ново население. В 
най-голяма степен това се отнася за Гр.Е, включващи заложени в ОГП на 
Столична община за далекоперспективно развитие, както и такива 
свързани с разширение на строителните граници на някои населени места 
и вилни зони. 

Площта им, съобразена с определените в ОУП градоустройствени 
показатели за съответните устройствени зони, дават възможност да се 
предвидят условията за допълнително демографското натоварване на 
тези територии. В случая се отчитат и очакваните тенденции в 
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измененията на демографските показатели, формиращи естествения и 
механичния прираст на отделните населени места в обхвата на Столична 
община.  

Графична представа за групирането на градоустройствените 
единици по критерия „площ“ дава Фигура 1.  

Фигура 1.: Групиране на ГЕ на територията на Столична община по 
критерия „площ“ 

 

Характеристиката на Гр.Е по критерия населеност се базира на 
демографския показател „брой на населението“, отчетен като фактическо 
състояние към 2017 г. Данните за броя на населението са по показателя 
„брой население по настоящ адрес“. За целта е използвана актуална 
информация от информационната система на Главна дирекция ГРАО при 
МРРБ. 

Графична представа за групирането на всичките 583 Гр.Е по 
критерия „брой население“ дава Фигура 2. 

  

ДО 2 0  ХА 2 0 -4 0  ХА 4 0 -6 0  ХА 6 0 -8 0  ХА 8 0 -1 0 0  
ХА

1 0 0 -2 0 0  
ХА

НАД 2 0 0  
ХА

50
77 88

169

56

150

88
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Фигура 2.: Групиране на Гр.Е според броя на населението им – 
2017 г. 

 

 

От посочените данни за агломерирането на Гр.Е, както и от тяхното 
графично представяне (Фигура 2) прави впечатление твърде високият 
брой на същите в две групи – в тази без население (общо 250 Гр.Е) и 
групата с население от 1001 до 5000 д. (94 Гр.Е). От всичките 583 Гр.Е 
42,7% са без население (Виж Картосхема 2. и Таблично приложение 2)  

Прегледът на Гр.Е без население дава основание за формулиране на 
следните констатации: 

 Една немалка част от Гр.Е, попадащи в тази група са разположени в 
извънселищни територии на населените места на Столична 
община – земеделски земи, в природна среда (части от оградните 
планини – Витоша, Западна Стара планина, Люлин, части от река 
Искър с прилежащите и крайбрежни зони, формиращи Хидропарк 
„Искър“ и др.); 

 Друга част от Гр.Е без население са новопредлагани вилни зони в 
землищните граници на гр. София и някои от самостоятелните 
населени места в Столична община; 

 Не е малък и броят на градоустройствените единици, базирани върху 
територии със специфични функции, които изключват функцията 
„Обитаване“. Такива са гробищните паркове, двете летища – 
Летищен комплекс София и летище Доброславци, резиденции, 

Без 
население

до 10 д. От 11 до 
100 д.

От 101 до 
500  д.

От 501 до 
1000  д.

от 1001 до 
5000 д. 

От 5001 до 
10000 д.

Над 10001 
д -

250

33 41 43
27

94

47 49

ГРУПИ ГР.Е СПОРЕД БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ИМ
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язовири и езера, вододайната зона на яз. „Искър“, шлакохранилище, 
пречиствателни станции и др. 

 В групата на Гр.Е без население към 2017 г. са включени и 
предвидените с ОУП на Столична община разширения на някои 
населени места, в т.ч. и на някои квартали на гр. София. Като 
примери в това отношение могат да бъдат посочени: Гр.Е - 
разширения на кв. Бенковски, на селата Владая, Мърчаево, Балша, 
Кътина, Подгумер, Войнеговци, на градовете Банкя и Нови Искър. 

Някои от констатациите, посочени за Гр.Е без население към 2017 г. 
са валидни и за Гр.Е с население 10 -20 д. Такива са Гр.Е в гр. София, 
които също не са свързани с функцията „Обитаване“ – например Гр.Е с 
идентификационни кодове – 093 –парк „Ботаническа градина“, 296 – 
гробищен парк „Малашевци“, 126 – Борисова градина – Ловен парк, 295 
– жп ареал Централна гара и др.  

Групата Гр.Е с население над 10001 д. включва Гр.Е основно на 
територията на гр. София. Такива са формирани предимно в по-големите 
жилищни комплекси – Люлин, Младост, Надежда, Студентски град и др. 
Най-добре населената Гр.Е с идентификационен код 112 – жк Студентски 
град – запад е с най-силно преобладаващо население с настоящ адрес, 
надхвърлящо броя на живущите с постоянен адрес. Това са основно 
студенти, настанени в студентските общежития на столичните ВУЗ. 
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ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 
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2 ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 

Важно изискване (което понякога се явява и проблем) при 
прогнозиране на демографското развитие в средносрочен и дългосрочен 
времеви хоризонт е наличието на актуална и достатъчно достоверна 
базова статистическа информация. Първата стъпка при изработване на 
демографската прогноза е осигуряване на информация за 
съществуващото състояние. Същата се използва за анализ на 
фактическата ситуация т.е. за очертаване на моментната демографска 
ситуация. Тъй като демографското състояние е резултат от протичане на 
определени демографски процеси в ретроспективен период, на практика 
се работи с информация за няколкогодишен период назад във времето. 
Това дава възможност да бъдат очертани досегашните тенденции в 
демографското развитие на териториалните единици. Така се очертава 
необходимост от информация за определен ретроспективен период.  

Практиката в тази насока показва, че сравнително по-лесно е да се 
осигури нужната статистическа информация за териториални единици от 
по-високо йерархично ниво – област, община и в определени случаи – за 
отделните населени места. За по-малки по обхват териториални модули – 
части от населени места - такава информация е много трудно да се 
набави. 

 

2.1 Източници на информация 

За териториални модули от типа на градоустройствените единици 
потенциалните официални източници на статистическа информация са 
институциите, които я осигуряват на ниво „точков“ обект. 

Институциите, които са с официално, нормативно определени 
правомощия за набиране на демографска информация на най-ниско, 
първично ниво – точков обект са: 

 Национален статистически институт (НСИ); 
 Главна дирекция „ГРАО“ при Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството. 

Демографска информация на посоченото най-ниско, първично ниво 
се събира от НСИ при преброяване на населението и на жилищния фонд 
в Р. България, извършвани през 10 годишни периоди. Същата се агрегира 
по съответни териториални модули, каквито са преброителните участъци 
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и контролните преброителни райони. Тази първична информация – на 
ниско териториално ниво - не е с публичен характер, и при определени 
условия и за определени цели (по заявка и допълнителна обработка) може 
да бъде предоставена от НСИ. Проблемът за ползване на този официален 
източник на демографска информация е в това, че данните са към 
годината на съответното преброяване. НСИ не актуализира информацията 
за определена година между две съседни преброявания.  

Поради обективната невъзможност за осигуряване на актуална (към 
2017 г.) статистическа информация по контролни преброителни райони от 
НСИ, този официален източник не може да се използва за изработване на 
демографска прогноза по градоустройствени единици на територията на 
Столична община. 

Вторият източник на информация е ГД „ГРАО“, която поддържа 
актуална информационна база данни с демографски характер. Същата 
съдържа данни за броя на населението, за възрастовия статус на лицата, 
както и за неговото движение – брой родени, брой умрели, записани и 
отписани от регистрите в населените места, т.е. за естественото и за 
механичното движение на населението. 

Важна особеност на базата данни на ГРАО, е че в нея се съдържа 
информация за статуса на населението по признака „адрес“ – постоянен 
и настоящ. Наличието на подобна статистическа информация дава 
възможност да се следи също така и за категория лица, които живеят в 
дадено населено място и са с настоящ адрес в него, като постоянния им 
адрес е в същото или в друго населено място. Лицата с настоящ адрес, 
чийто постоянен адрес е извън съответното населено място пребивават за 
определен период с цел обучение, постоянна работа или по друга 
причина. Тези категории лица, демографски допълнително „натоварват“ 
населено място, в което имат настоящ адрес. 

Показателят „брой население по настоящ адрес“ е предпочетен, за 
да се отчете броят на лицата, които са с постоянен адрес в други населени 
места (извън Столична община), но имащи настоящ адрес в населените 
места на Столична община (вкл. и в гр. София). Такива, както бе 
отбелязано, са студенти, ученици в средни училища с регионално и 
национално значение (училища по изкуствата, някои профилирани 
гимназии, както и някои професионални гимназии), учещи в гр. София и 
имащи настоящ адрес в Столична община. Този брой съвсем не е малък – 
например студентите с настоящ адрес са няколко десетки хиляди, 
обитаващи не само Студентски град, а и други части на гр. София. 
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Освен част от учащите се (студенти и ученици в средните училища 
от други населени места но с настоящ адрес в Столична община), се 
включват и постоянно (или временно, но дълготрайно) работещи лица на 
територията на Столична община, които имат постоянен адрес в други 
общини, а настоящ адрес в гр. София и останалите самостоятелни 
населени места на Столична община. Освен посочената категория лица, в 
броя на населението по настоящ адрес се включват и лица, чийто 
постоянен адрес съвпада с настоящия им адрес в населените места в 
Столична община, т.е. разполагат с двата вида адрес. 

Наличната информация, касаеща демографските аспекти може да 
бъде агрегирана по териториални модули, които статистически се 
осигуряват от ГД „ГРАО“. Такива териториални модули са избирателните 
секции, действащи по време на различни видове избори в страната. При 
последните парламентарни избори броят на избирателните секции на 
територията на Столична община е 1532. Информацията за демографското 
състояние, осигурена от ГД „ГРАО“ е за конкретен адрес и е с ежедневна 
актуалност. Със съответното програмно моделиране, актуалната 
информация (следена ежедневно) е приведена към избирателните секции 
и се отнася към края на 2017 г.  

Границите на избирателните секции в цифров вид са предоставени 
от ТД на Столична община „ГИС-София“ ЕООД.  

За целите на демографската прогноза се използва демографската 
информация, съдържаща се в информационната база данни на ГД „ГРАО“. 
Същата е обработена от ГРАО на ниво „избирателна секция“ към края на 
2017 г. 

Вариационният размах на Гр.Е по разглеждания показател също е 
силно подчертан. Броят на населението по настоящ адрес в отделните 
Гр.Е, към 2017 г., варира от 2-10 д. до 59 937 д. (Гр.Е с идентификационен 
код 112 – ж.к. Студентски град – запад). 

 

2.2 Адаптиране на наличната информация към 
градоустройствените единици 

Получената информация от ГД „ГРАО“ на ниво „избирателна секция“ 
за територията на Столична община е обработена, обобщена и 
„привързана“ към определените градоустройствени единици. В случаите, 
когато цели избирателни секции попадат в една градоустройствена 
единица, данните са сумирани. В случаите, когато в една 
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градоустройствена единица попада само част(и) от избирателна секция(и) 
като помощен показател е използван броя на жилищните сгради в 
съответната част от избирателната секция. Данните за жилищните сгради 
са от НСИ – преброяване 2011 г.  

Технологията за „привързване“ на двата типа териториални модули 
„избирателни секции“ и „градоустройствени единици е осъществена с 
помощта на ГИС инструментариум, с използването на следните слоеве и 
таблици (като входна и резултативна информация): 

 Слой grad_ed - слой от полигони на градоустройствените единици; 

 Слой nasel_addres – данни за брой и характеристики на население 
от преброяване на НСИ 2011 г. по адреси; 

 Таблица nasel – обработените данни за брой и структура на 
населението от ГРАО с код на избирателна секция; 

 Слой izborni_sekcii - всички изборни секции с код на секция, като 
отделни полигони. Пример секция има 3 полигона и съответно в 
таблицата има 3 реда за всеки полигон; 

 Слой izborni_sekcii_Dissolve - полигоните от една секция са 
обединени в един мултиполигон, т.е вече на всеки код на секция 
отговаря точно един ред от таблицата; 

 Слой izborni_sekcii_Intersect_gr_ed1 - изборните секции 
пресечени с градоустройствените единици. Всяко парче от секция 
влиза в точно една градоустройствена единица; 

 Таблица izb_sec_NSI1 – жилища и население от НСИ агрегирани 
по изборни секции; 

 Таблица izb_sec_intersect_NSI 1 - жилища и население от НСИ 
агрегирани по пресечените изборни секции; 

 Таблица izb_s_inters_PartFromBig1 - сметнат е коефициентът 
(полето PartFromSekc) на част от секция получена от пресичането с 
градоустройствените единици към цялата секция, като се използват 
данните за жилищата от преброяването като най-устойчив 
показател, както личи от Таблица 3. 
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Таблица 3: Технология за обработка и приравняване на данни ГРАО 
към градоустройствени единици (Пример за обработка на разделени 
избирателни секции) 

izb_s_inters_PartFromBig 

IDENT IDENT_1 ID_izb_sec_clip PartFromSekc 

220 01001 1707 0.65625 

209 01001 1572 0.34375 

Данните от ГРАО за изборна секция с код 01001 се разпределят в 
градоустройствени единици с кодове 220 и 209 съответно с коефициент 
0.65625 и 0.34375 получени от разделянето на жилищата от парчета на 
секцията 1707 и 1572 с общия брой на жилищата на секция 01001. (Виж 
фигура 3) 

Фигура 3.: Технология за обработка и приравняване на данни ГРАО 
към градоустройствени единици (Пример за обработка на разделени 
избирателни секции) 
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 Таблица izb_s_inters_calculated1 - изчислени са данните за 
малките парчета с получения коефициент; 

 Таблица isb_s_inters_calc_SUM_gr_ed1 - от горната таблица 
данните от малките парчета са агрегирани по градоустройствени 
единици; 

 В слой grad_ed са добавени всички налични данни от НСИ и ГРАО 
агрегирани по градоустройствени единици. 

Едно от изискванията към настоящата задача е получените 
резултати (демографско състояние и демографската прогноза по Гр.Е) да 
бъдат интегрирани в съществуващата ГИС система за територията на 
Столична община на Възложителя. Самите изчисления и прогнози не биха 
били възможни като реализация без използването на ГИС 
инструментариум – моделиране и териториални анализи, включително и 
в етапа на съвместяване и синхронизиране на първичните данни от двата 
основни източника. Така, с помощта на методи на математическото 
моделиране и с възможностите за ГИС пространствени анализи е 
реализирано териториалното (географско) позициониране на 
демографските характеристики на обектите – градоустройствени единици.  

Прилагайки така описаната технология за „съвместяване“ на 
избирателните секции (с валидната за тях демографска информация) с 
градоустройствените единици е определена и базисната демографска 
информация на ниво Гр.Е. За да бъдат сведени до възможния минимум 
разликите в данните за броя на населението и за възрастовата му 
структура на НСИ и ГД „ГРАО“ са направени експертни корекции за някои 
Гр.Е, като са отчетени и данните за броя на населението по постоянен и 
настоящ адрес в границите на отделните населени места.  

След анализ на различията на ниво Столична община и след 
сравнения с данните на НСИ по столични райони за последните години са 
предпочетени данните по настоящ адрес като по-близки до тези на НСИ. 
Отчетени са спецификите по райони – напр. най-голямо разминаване в 
население по постоянен адрес се наблюдава в Район Средец и някои 
съседни райони в централната част на столицата и логичното обяснение, 
че това (основно живеещи извън страната, запазили постоянния си 
адрес), както и спецификата на район Студентски, където разликата 
между постоянно и временно население е огромна и също, сравнена с 
данните НСИ за района също се разминава драстично. Демографските 
характеристики – общ брой и брой по възрастови групи също като сума се 
разминават от данните на НСИ. Приложени са приравнителни 
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коефициенти според разликите по райони, като на места за определени 
градоустройствени единици допълнително са коригирани според 
информация от ОП „Софпроект“. При единиците, които попадат в повече 
от един район, са прилагани коефициентите за тази част от Гр.Е, 
попадаща в съответния район и след това резултатите са сумирани по 
Гр.Е. 

Базовата демографска информация за броя на населението по 
настоящ адрес (2017 г.) по Гр.Е на територията на Столична община е 
представена в Таблично приложение 3. 
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ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В 
ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
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3 ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В 
ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

3.1 Методически подход 

По своята същност прогнозата за демографското развитие на 
„градоустройствените единици“ в границите на Столична община е 
детайлизиране на териториално диференцираната демографска прогноза 
по административни райони на столицата, разработена през 2017 г. При 
настоящата демографска прогноза (на ниво градоустройствени единици) 
са отчитани следните принципни изисквания: 

 Приемственост на прогнозата. Изразява се в отчитане на 
съществуващи прогнози, касаещи демографското развитие на 
Столична община. На първо място това е официалната прогноза на 
НСИ до 2050 – 2070 година, на основата на която е и разработената 
през 2017 г. териториално диференцирана прогноза на ниво 
„административни райони“ на Столична община. Принципното 
изискване е съвкупността от прогнозни разчети по Гр.Е да не се 
разминават с прогнозните разчети на НСИ за Столична община; 

 Обвързване на демографската прогноза с функцията 
„Обитаване“. Това принципно изискване се налага от 
обстоятелството, че част (и то немалка) от Гр.Е нямат отношение към 
функцията „Обитаване“. Както бе отбелязано, такива са Гр.Е, 
включващи изцяло земеделски земи, вододайни зони, гробищни 
паркове, летища, езера и язовири, пречиствателни станции, 
хвостохранилище, част от вилните зони и др. Тези Гр.Е не са обект 
на демографската прогноза; 

  Прилагане на диференциран подход. Изразява се в 
обосноваване и използване на различни темпове на развитие на 
населението в Гр.Е, съобразно очертаните тенденции в досегашното 
им демографско развитие и оценка на демографския им потенциал; 

  Вариантност на прогнозата. Прогнозните разчети се представят в 
три варианта. При тяхното обосноваване се отчита влиянието на 
комплекс от фактори – демографски, икономически, устройствени, 
социално-психологически и др.; 

 

 

 



Стр. 23 

3.2 Фактори, влияещи върху бъдещото демографско 
развитие 

Вече бе отбелязано, че демографското развитие е резултат от 
комплекс от различни по своята същност фактори, а именно: 

 Демографски; 
 Икономически; 
 Социално-психологически; 
 Устройствени. 

При конкретната демографска прогноза на градоустройствените 
единици на територията на Столична община, акцентът е поставен върху 
влиянието на факторите с демографски и устройствен характер.  

Влиянието на икономическите фактори е трудно да бъдат 
установено и прогнозирано за сравнително малки териториални модули в 
рамките на Столична община, каквито са градоустройствените единици. 
Същите са отчитани при прогнозиране на населението на ниво Столична 
община и административни райони на Столична община. 

Влиянието на социално-психологическите фактори е отчитано 
частично при прогнозиране на броя и качествените характеристики на 
населението на отделни Гр.Е, като са извършени експертни корекции в 
темповете на нарастване на броя на населението. Това е извършено 
съобразно социално-психологическата нагласа на населението към 
неговото възпроизводство. Пример в това отношение са Гр.Е с 
преобладаващо население от ромската етническа група. Със социално-
психологически характер е и преобладаващата психологическа нагласа 
на семейните двойки в детеродна възраст за избор на еднодетен (и 
частично на двудетен) модел - отглеждане на едно дете и в по-редки 
случаи на две деца в семейството. 

Към демографските фактори, отчитани при прогнозиране на броя 
на населението основна роля играе естественото и механичното му 
движение, както и възрастовата структура на населението. 

3.2.1 Влияние на естественото и на механичното 
движение на населението. 

Базовата информация за естественото възпроизводство на 
населението за Столична община, показва, че то не е основен фактор за 
ръста на населението в Столична община. За анализирания 7 годишен 
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ретроспективен период (2011 – 2017 г.) статистическите данни дават 
основание за следните констатации: 

 Раждаемостта на населението в Столична община е със 
средногодишен коефициент (родени деца на 1000 д. от населението) 
за периода 2011 – 2017 г. - 10,33‰, а за гр. София – 10,44‰. 
Тенденцията е към слабо намаляване на коефициента на 
раждаемост; 

 Смъртността е с по-висок коефициент от раждаемостта – 
средногодишните му стойности за Столична община 11,7‰, а за 
град София – 11,61‰. За анализирания период равнището на 
смъртност (изразено чрез съответния коефициент) се запазва почти 
непроменено; 

 Естественият прираст е с отрицателни средногодишни стойности 
на коефициента за естествен прираст – минус 1,39‰. За град София 
тези стойности също са отрицателни – също минус 1,17‰. 

Приведените данни за естественото движение на населението 
потвърждават направената вече констатация, че естественият прираст 
няма никаква роля за нарастването на броя на населението на Столична 
община и на гр. София. 

Динамиката в показателите за естественото възпроизводство на 
населението на Столична община е показана и на Фигура 4. 

Фигура 4.: Динамика на показателите за естественото движение на 
населението на Столична община за периода 2011-2017 г. 
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Приведените данни за естественото движение на населението 
потвърждават направената вече констатация, че естественият прираст 
няма никаква роля за нарастването на броя на населението на Столична 
община и на гр. София 

Наличната базова демографска информация дава възможност да се 
анализира състоянието на естествения прираст на населението в 
отделните Гр.Е. В това отношение се разкриват съществени териториални 
различия в сравнение със средните за Столична община числови 
стойности на естествения прираст. По отношение на числовата стойност 
на средния коефициент на естествен прираст градоустройствените 
единици могат да бъдат отнесени в две големи групи – Гр.Е с отрицателни 
стойности на К-ест. прираст и Гр.Е с положителни стойности на К-ест. 
прираст. В зависимост от конкретните стойности на К-ест. прираст се 
очертават пет групи Гр.Е:  

 Група Гр.Е с отрицателни стойности над – 4,9‰.(до минус 
19,2‰.), в която попадат 83 Гр.Е; 

 Група Гр.Е с отрицателни стойности под средните за Столична 
община- от минус 5,0 до минус 2,0‰, включваща 67 Гр.Е; 

 Група Гр.Е с нулева стойност на К- ест. прираст – включва 11 
ГР.Е, които са с население по настоящ адрес и броят на родените 
лица е равен на умрелите; 

 Група Гр.Е с положителни стойности от 0,1 до 2,9‰, 
обхващаща 35 Гр.Е; 

 Група Гр.Е с положителни стойности над 3,0‰, включваща 46 
Гр.Е 

Вариационният размах в стойностите на естествения прираст варира 
в много широк диапазон – от минус 16-18‰ до 15-16‰. С най-високи 
отрицателни стойности на среден естествен прираст са - Гр.Е с.Долни 
Богров –идентиф. код 489 (-18,3‰), Гр.Е с. Подгумер – идентиф. код 440 
(15,0‰), Гр.Е - ЦГЧ – Зона Г 11 –изток – идентиф. код 190 (13,1‰). С 
висок положителен естествен прираст са Гр.Е кв. Кръстова вада – изток – 
идентиф. код 547 (14,9‰), Гр.Е Кръстова вада – запад – идентиф. код 
109 (15,6‰), Гр.Е кв. Витоша – Лозенец – идентиф. код 107 (15,9‰) и 
др.  

Графична представа за групите от Гр.Е според стойността на К-ест. 
прираст дава Картосхема 3. 

Очакваното нарастване на броя на населението им, основно ще се 
основава на механичния прираст (заселване на население от други 
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общини от страната). Важна особеност в концепцията за перспективния 
брой на населението в Гр.Е, е че отчитат и вътрешните движения -чрез 
отписани и записани лица от една Гр.Е в друга Гр.Е. Това вътрешно 
преместване отчита броя на лицата по постоянен и по настоящ адрес в 
границите на едно населено място. В крайна сметка тези вътрешни 
премествания на население между отделните Гр.Е не променя общия брой 
на населението в населеното място.  

Базовата информация за броя на записаните лица показва, кои 
части от Столична община са привлекателни за записаните лица (по този 
критерий е предоставена и информацията от ГД ГРАО). Данните показват, 
че привлекателни са Гр.Е в южните части на гр. София и на Столична 
община. През 2017 г. с най-висок брой записани лица по настоящ адрес е 
Гр.Е ж.к. „Студентски град – запад“ (идентиф. код 112) с общ брой на 
записаните -9390 лица. С висок брой записани лица са още Гр.Е –м. 
„Витоша – ВЕЦ „Симеоново“ (идентиф. код 108) – 1175 д, , Гр.Е ж.к. 
„Младост 3“ и Гр. Е ж.к. „Младост 1“ (идентиф. кодове 086 и 123) и брой 
на записаните лица съответно 1050 и 988 д. Привлекателни за заселване 
са още ж.к. Манастирски ливади, кв. „Лозенец“, кв. „Овча купел- север“, 
ж.к. „Гоце Делчев“, ж.к. „Гео Милев“ и редица други. 

По-слаб интерес за заселване има към населените места в 
административен район Нови Искър, както и към кварталите в северната 
част на гр. София, независимо, че тези територии разполагат с потенциал 
за допълнително демографско натоварване. С брой на записаните лица по 
настоящ адрес под 30 д. за 2017 г. са и някои от Гр.Е в административен 
район Банкя – Гр.Е – гр. Банкя – кв. Михайлово (идентиф. код 281), Гр.Е 
– гр. Банкя – разширение (идентиф. код 304), Гр.Е – гр. Банкя, в.з. 
Градоман (идентиф. код 233) и др.  

 

3.2.2 Влияние на възрастовата структура на 
населението. 

Освен нарастването на населението по линия на естественото му 
възпроизводство и на механичния прираст, при прогнозата е отчетена и 
възрастовата му структура. При тази качествена характеристика на 
населението акцентът е поставен, от една страна, върху населението до 
15 годишна възраст (което през следващите две – три десетилетия ще 
бъде във възпроизводствена (за жените – фертилна) възраст. От друга 
страната, Гр.Е, в които населението в над трудоспособна възраст (над 65 
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години) е с по-висок относителен дял, са с по-ограничени възможности за 
бъдещо естественото възпроизводство на населението в тях.  

При прогнозните разчети за броя на населението са взети под 
внимание не само фактическата възрастова структура, а и очакваните 
промени на същата в рамките на прогнозния хоризонт до 2050 г. В 
методически аспект, това е постигнато като е приложен подхода за 
„възрастовото придвиждане“ на младите възрастови групи, които през 
следващите 1-2 десетилетия ще са основните контингенти за естественото 
възпроизводство на населението. Същевременно е отчетена и хипотезата, 
че по линия на механичния прираст, контингентите от заселващи се в 
Столична община ще бъдат основно в активна възпроизводствена и 
икономическа възраст.   

Фактическият възрастов профил на населението на Столична 
община, в т.ч. и на гр. София е с параметри, които не се различават 
съществено. Така към 2017 г. – средният дял на лицата във възрастовата 
група до 15 години е 14,4% от общия брой на населението на Столична 
община. За гр. София този дял е 14,5%.Населението в над трудоспособна 
възраст (над 65 години) е с относителен дял съответно – 17,2% за 
Столична община и 17,1 % за гр. София. 

В прогнозата през следващите три десетилетия е взета под внимание 
възрастовата структура на отделните Гр.Е. Отчетени са възрастовите 
контингенти от лица в „млада“ (под трудоспособна) възраст и 
контингентите от застаряващи лица (в над трудоспособна възраст). Както 
бе посочено, младото население в следващите две – три десетилетия ще 
е в активна възпроизводствена възраст. Градоустройствените единици, 
които са с по-благоприятна възрастова структура са с потенциал за по-
високи темпове на нарастване на общия брой на населението им. 

Като относително по-жизнени се очертават Гр.Е, които са с по-висок 
относителен дял на лицата в под трудоспособна възраст. При среден за 
Столична община дял на тази възрастова група дял 15,1% (за гр. София 
– 15,2%) се очертава група от Гр.Е, които са с относителен дял на 
населението в под трудоспособна възраст. 

По отношение на застаряващото население (в над трудоспособна 
възраст) също се очертават отклонение от средните стойности на 
относителния дял на лицата над 65 години за Столична община. Към 2017 
г. делът на населението над 65 години в Столична община е 20,4%, а за 
гр. София – 20,2%. По Гр.Е се наблюдава съществен вариационен размах 
в относителния дял на лицата от посочената група лица. в отделните Гр.Е. 



Стр. 28 

Този дял при отделните Гр.Е варира от 0,5 – 1,1% (Гр.Е ж.к. “Студентски 
град – запад“ -идентиф. код 112) и Гр.Е „Студентски град – север - 
идентиф. код 119) до 29-30%. Редица градоустройствени единици в 
централната част на гр. София са с висок дял на лицата над 65 години – 
Гр.Е „ЦГЧ – Зона Б 5“ (идентиф. код 234), Гр.Е „ЦГЧ – Зона Г 6“ (идентиф. 
код 204), Гр.Е „ЦГЧ – Зона Г-12“ (идентиф. код 224), Гр.Е „ЦГЧ – зона Г-
14“ (идентиф. код 249), Гр.Е „ЦГЧ – Зона А (идентиф. код 220) и др. 
Посочените Гр.Е са с дял на насеението в над трудоспособна възраст от 
25 до 29%. 

Различията във възрастовите структури на населението на 
отделните Гр.Е и групирането на същите в зависимост от числовите 
стойностите на двете възрастови групи – на лица до 15 годишна възраст 
и на лица над 65 годишна възраст са представени графично в Картосхема 
4 и Картосхема 5  

С близки стойности до посочените за Столична община и гр. София, 
относителни дялове на населението в над трудоспособна възраст ( в 
диапазона 20-22%) са 48 градоустройствени единици.  

 

3.3 Прогнозни разчети за демографското развитие на 
градоустройствените единици за периода 2020-
2050 г. 

Вече бе отбелязано, че демографското развитие е резултат от 
комплекс от различни по своята същност фактори, а именно: 

Съгласно заданието на изработване на демографската прогноза за 
градоустройствените единици, прогнозните разчети се представят в три 
варианта. Наименованията на същите съответстват на вариантите на 
демографската прогноза за Столична община и на териториално 
диференцираната (по административни райони) демографска прогноза, 
разработена през 2017 г., а именно: песимистичен, реалистичен и 
оптимистичен. 

Различията в числовите прогнозни стойности на разчетите по трите 
варианта на демографската прогноза са обосновани с очакваното влияние 
на факторите, посочени в т.3.2.  

Като основен е приет варианта, обоснован с хипотезата за сбъдване 
с по-висока степен на достоверност, а именно реалистичния вариант на 
демографската прогноза  
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Числовите стойности на прогнозните разчети по отделните варианти 
на прогнозата не се различават с големи отклонения. Основанията за това 
са в несъществените различия на очакваното влияние на въздействащите 
фактори (основно на демографските и на устройствените). Разчетите по 
реалистичния вариант са с по-малки отклонения от песимистичния 
вариант, докато различията между реалистичния и оптимистичния 
вариант са по-добре изразени. Тази особеност е заложена и при 
Демографската прогноза за Столична община, разработена от НСИ. 
Прогнозните разчети (и по трите варианта на прогнозата) за броя и 
качествените характеристики на населението за периода 2020 -2050 г. са 
„лимитирани“ с прогнозните стойности за броя на населението на 
Столична община, разработени от НСИ.  

Темпове на нарастване на броя на населението. Различията в 
темповете на нарастване на броя на населението и качествените му 
характеристики (основно възрастова структура), освен по отношение на 
трите варианта на прогнозата са приложени и по времевите етапи на 
прогнозни хоризонт – 2050 г. 

В първите два времеви етапа – 2020 и 2030 г. са приложени малко 
по-високи темпове на нарастване, които намаляват в следващите два 
времеви етапа – 2040 и 2050 г. Причините за това са основно от 
демографски и социално-психологически характер – намаляващи 
контингенти от лица във възпроизводствена възраст и застаряване на 
населението, водещо до отрицателен естествен прираст и ограничения 
потенциал за механичен прираст от други части на страната. 

Демографският профил на Гр.Е. в съчетание с други фактори – 
икономически, психологически, устройствени и др. в определена степен 
дава отражение и върху темповете на нарастване (а в някои случаи на 
намаление) на броя на населението им в прогнозния период. 

Темпове на развитие, чийто числови стойности са около тези, 
заложени в демографската прогноза на административните райони на 
Столична община Отчитайки очакваното влияние на комплекс от фактори 
и на базата на оценките на очакваните процеси, влияещи пряко и косвено 
върху перспективното демографско развитие, в демографската прогноза 
на Гр.Е. се очертават три трупи темпове на развитие на населението, а 
именно: 

 Темпове на развитие, чийто числови стойности са около тези, 
заложени в демографската прогноза на административните 



Стр. 30 

райони на Столична община (Прогноза възложено от ОП 
„Софпроект-ОГП“, разработена през 2017 г.); 

 Темпове на развитие, чийто числови стойности са малко под 
тези, заложени в демографската прогноза на 
административните райони на Столична община; 

 Темпове на развитие, чийто числови стойности са малко над 
тези, заложени в демографската прогноза на 
административните райони на Столична община. 

Демографският профил на Гр.Е и очертаните тенденции в 
демографското им развитие в ретроспективния 7 годишен период дава 
възможност да се посочи група от Гр.Е, броят на населението на които ще 
нараства с малко по-високи темпове. В нея са включени 
градоустройствени единици с по-висок дял на младо население, което 
през следващите 2 десетилетия ще е във възпроизводствена възраст. Тук 
попадат и Гр.Е, включени в групата за далекоперспективно развитие, 
както и Гр.Е с преобладаващ брой на ромско население. В чертите на гр. 
София с по-високи темпове ще се развиват и Гр.Е, които са с неусвоени 
за жилищно строителство терени, с проявен инвестиционен интерес.  

Проучванията на конкретните демографски данни, на наличието на 
предпоставки с устройствен характер и подкрепени с експертни оценки, 
дават основание в групата Гр.Е, определени като далекоперспективни да 
бъдат отнесени общо 47 Гр.Е.. Така общият брой на Гр.Е – обект на 
демографската прогноза е 333 (Виж Картосхема 2 и Таблично 
приложение 3)  

Другата група Гр.Е е с темпове, които са по-ниски от средните 
темпове на административните райони, приложени при разработване на 
демографската им прогноза през 2017 г. Тук са включени такива Гр.Е, 
които са с по-висок дял на населението над 65 годишна възраст, с 
ограничен инвестиционен интерес за изграждане на жилища и др. Към 
тази група попадат Гр.Е в централната градска част на гр. София, някои 
периферни части на Столична община. Броят им е 72. По-високият им 
брой се дължи и на включването на Гр.Е, при които функцията 
„Обитаване“ е неприсъща, но към момента имат минимален брой 
обитатели. Примери за последните са Гр.Е „жп ареал Централна гара, Гр.Е 
„Бизнес зона бул .Източна тангента – Враждебна“, Гр.Е „Хидропарк Искър 
– Горубляне“, Гр.Е. „Парк Ботаническа градина“ и др.  

Останалите Гр.Е – обект на демографската прогноза са включени в 
групата, в която темповете на нарастване на населението им в прогнозния 
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период са около средните темпове на административните райони, 
приложени при разработване на демографската прогноза през 2017 г. 

Темповете на нарастване на броя на населението в Гр.Е, съобразени 
с очакваното влияние на факторите, разгледани в т. 3.2. са представени 
графично на Картосхеми номера 6, 7, 8 и 9. 

Устройственият подход, в съчетание с елементи на демографския, е 
приложен при прогнозиране на броя на населението и на възрастовата му 
структура в Гр.Е, които са в изцяло свободни, незастроени терени или в 
частично застроени. Конкретни примери в това отношение са Гр.Е с 
идентификационен код 343 – кв. Модерно предградие (незастроената му 
северозападна част), както и Гр.Е предвидени за разширение на 
строителните граници на някои самостоятелни населени места – гр. Банкя, 
селата Негован, Световрачене, Чепинци, Кътина, Балща, Мърчаево, някои 
квартали на гр. София (м. Драгалевци – разширение – север, в.з. Горна 
баня – разширение на юг от кв. Горна баня) и др.  

Методическият подход при прогнозиране на броя на населението в 
Гр.Е от посочения тип се базира на площта на терена (присъстваща в 
базовата информация на Гр.Е) и на градоустройствените показатели от 
ОУП на Столична община.  

Така например за посочената Гр.Е с идентификационен код 343 – 
кв. Модерно предградие (незастроената му северозападна част) при 
прилагане на градоустройствените показатели - Кинт, плътност на 
застрояване, средна етажност и др. определени за тази част на гр. София 
се определя размерът на РЗП за функцията „Обитаване“ - 220 хил.м2. 
Отчитайки структурата на жилищния фонд в гр. София ( по брой на стаите 
и средния размер на жилищната площ) се определя ориентировъчния 
брой на жилищата, съобразени с определената РЗП на целия терен – обект 
на инвестиционен интерес. Този брой е ориентировъчно – 2300 жилища. 
При среден брой на лицата в едно семейство – 2,9 - 3,1 д. се определя и 
ориентировъчният брой на обитателите на свободния (незастроен към 
момента) терен в Гр.Е с идентификационен код. Потенциалът на тази 
територия е да поеме 6800 – 7000 д. 

При самостоятелните населени места (извън гр. София) при които е 
преобладаващо нискоетажното жилищно строителство, наред с 
градоустройствените показатели е приложен и един изведен от 
практиката и подкрепен с експертни проучвания критерии за средна площ 
от 500 м2 за едно жилище  
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Демографските разчети за броя на населението, както и за броя на 
лицата от специфичните възрастови групи са представени в Таблични 
приложения 3, 4,и 5. 

Демографската прогноза, в трите ѝ варианта, е направена на базата 
на: 

 Данни за населението от НСИ към 31.12.2017 г. по населени места, 
включващи данни за общ брой население, брой по специфични 
възрастови групи; 

 Демографска прогноза на НСИ по области до 2050 г., т.е. съдържаща 
обща прогноза за област/община София/София-град; 

 Демографска прогноза, направена през 2017 г., на ниво столични 
райони; 

 Териториална делимитация, граници на градоустройствени единици, 
предоставени от Възложителя, ОП „Софпроект-ОГП“; 

 Данни на ГРАО за брой население по избирателни секции по настоящ 
адрес. Данните са обработени и приравнени според по 
градоустройствени единици и границите им, предоставените от 
Възложителя.  

Извършен е анализ по отношение на съпоставимостта и синхрона 
между данни за населението от НСИ и начина и възможните данни от 
ГРАО. В резултат на този анализ е предпочетен вариантът – данни по 
настоящ адрес. Аргументите за този избор са на основата на изследваните 
корелации между данните на ГРАО и тези на НСИ на по-високо 
териториално ниво – 24-те района на столицата за последната 
статистическа година. Извършеният анализ показва за 22 от 24-те района 
висока степен на корелация и по-висока степен на съпоставимост. 
Високите различия в райони Средец и Студентски са коментирани в други 
части на този документ, и имат логично обяснение.  

Подробните данни за брой население по настоящ адрес от ГРАО са 
коригирани според общите числа и съотношения по административни 
райони на Столична община на НСИ за последните години. Тази корекция 
е приблизителна, но достатъчно надеждна и единствено възможна за 
извършването на анализите и прогнозите по градоустройствени единици. 
Взети са под внимание и подробните данни от преброяването на 
населението и жилищния фонд от 2011 г. Тези данни също дават добра 
представа за териториалната дистрибуция на населението и в комбинация 
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с данните за настоящата регистрация по данни на ГРАО са най-
надеждният източник за извършваното изследване.  

При разработването на прогнозата е взета под внимание и 
информацията, получена от Възложителя, Софпроект, за бъдещи 
предвиждания в определени и конкретни Градоустройствени единици, 
особени в случаите на предвижданията за далекоперспективно развитие. 
В тези случаи извън традиционните методи за демографски прогнози, 
предвижданията са съобразени и коригирани спрямо тези предвиждания. 

Резултатите от прогнозата са напълно логични и съответстват изцяло 
или частично (в голяма степен) на направените през 2017 г. прогнози по 
столични райони, както и на демографската прогноза на НСИ за 
демографско развитие на Столична община.  

В по-детайлен план, според направените в тази задача изчисления, 
се предвижда по-силно нарастване на населението в голяма част от 
градоустройствени единици в периода до 2020 г. Следващият период – до 
2030 също показва по-високо нарастване, което постепенно намалява в 
периодите след това. Изключение правят само няколко градоустройствени 
единици, където, поради изявен и одобрен инвестиционен интерес се 
предвиждат разширения, строителство и обосновани предвиждания за 
ръст на населението. В периодите след 2030 г. като цяло се наблюдават 
тенденции за по-нисък растеж. Тези тенденции са закономерни, с оглед 
на цялостното намаляване на населението на страната, и липсата на 
потенциал за голям естествен и механичен прираст към столицата. В този 
смисъл и общото нарастване на столицата, изчислено по сума от 
тенденциите по съответните периоди по градоустройствени единици 
показва разлики спрямо предвидените от НСИ стойности за съответните 
периоди. Тази разлика може да се дължи до известна степен и на 
статистически неточности, но по-скоро показва определени тенденции, 
които, при методиката на НСИ за прогнози на ниво област не може да бъде 
отчетена достатъчно прецизно в случая на област/община София (град).  

Разликите в настоящето изследване/прогноза спрямо общите числа, 
посочени в прогнозата на НСИ са в посока: (1) завишени общи стойности 
за периодите до 2030 г. и (2) занижаване на стойностите в периодите след 
2030 г. Общото отклонение в тези стойности не надвишава 1 300 жители, 
което е доста малък относителен дял спрямо населението на столицата. 
Причините за тези отклонения могат да бъдат обяснени и с факта, че 
прогнозите на НСИ се правят (поне последната) не толкова „динамично“ 
като актуализация, т.е. настоящата прогноза е направена при настоящо 
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състояние, което не е толкова близко до днешна дата. Също така, 
прогнозата се прави по метод, унифициран за всички области в страната 
и колкото и добре да се отчита спецификата на Столична община/област, 
тя не би могла да бъде по-точна от използваните в настоящата задача 
методи и актуални данни. В този смисъл екипът си е позволил да приеме 
за логични и допустими получените разлики в настоящите прогнози 
(спрямо тези на НСИ за общи числа за Столична община), като по-
реалистични и очаквано достоверни.  

При разработването на прогнозата са забелязани няколко 
закономерности, включително свързани и с отклоненията от общите суми 
по прогнозата по 24-те района от 2017 г.  

Настоящите прогнози отбелязват по-ниски стойности спрямо тези от 
2017 г. за централните райони на столицата и за тези, включващи 
населени места, по отдалечени и с по-слаба транспортна достъпност 
(хипотеза, базираща се и на политиката за развитието на градския 
транспорт на столицата, обезпеченост, схема и т.н.). По-високи стойности 
се регистрират в райони извън идеалния център и някои близки до него 
градоустройствени единици, с по-периферни локализации, но с 
определено добра градска транспортна достъпност и повишен 
инвестиционен интерес към тях.  

Една от причините за разминаванията между прогнозите на НСИ и 
настоящата е, че настоящата прогноза се базира на актуални данни (към 
средата на 2018 г. – НСИ и ГРАО), докато прогнозата на НСИ е правена с 
отчитане на настоящо състояние доста преди тези дати. Основните 
„разминавания“ са в по-близки години, което може да бъде отчетено като 
резултат от по-висока точност и актуалност на използваните в тази задача 
данни, както и в липсата на актуализация от страна на НСИ (ежегодно, с 
промяната на демографските статистическите данни) и в най-далечния 
план, където сегашните предвиждания са в по-висока степен на стагнация 
и по-нисък темп на увеличаване на населението в тези по-далечни 
периоди. И – колкото по-далече, толкова по-високо е разминаването 
между сегашната прогноза и тази на НСИ за Столична община (област 
София-град). Имайки впредвид, че настоящата прогноза е базирана на по-
нови данни и че реално отразява процесите на намаляване на 
населението и други отрицателни демографски тенденции, може с висока 
степен на увереност да се твърди, че тя ще се окаже по-достоверна в 
бъдеще.  
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ДЕМОГРАФСКИЯ ПРОФИЛ НА 
ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ 
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4 ДЕМОГРАФСКИЯ ПРОФИЛ НА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ 
ЕДИНИЦИ 

Възприет е принципът, че в демографската прогноза на Гр.Е се 
прилагат тенденциите в демографското развитие на всеки от 28-те 
административни района на Столична община, в границите на който са 
ситуирани самите градоустройствени единици. Същевременно се отчитат 
и протичащите демографски процеси свързани с движението на 
населението в съответните Гр.Е (очертаните тенденции в броя на 
родените, умрелите, записаните в тях за ретроспективния 7 годишен 
период).  

Демографският профил илюстрира фактическото, съществуващо 
състояние на населението в отделните градоустройствени единици, както 
и прогнозните разчети за демографското им състояние по 10 годишни 
периоди до 2050 г. От гледна точка на изискванията за демографската 
прогноза, фактическия демографски профил се характеризира с данните 
за броя и възрастовата структура на населението. Допълнително се 
отчитат и данните за естественото движение (със споменатата вече 
условност), както и на механичното му движение. 

Демографските данни за всяка от градоустройствените единици 
(състояние към 2017 г. и прогнози към 2020, 2030, 2040 и 2050 г. са 
представени под формата на т.нар. Демографски паспорт.  

Матрицата за този паспорт има следния вид:  

 

Д Е М О Г Р А Ф С К И  П А С П О Р Т 
на  

Градоустройствена единица на територията на Столична община 
Населено място - гр. София 
Административен район…………. 
Наименование на градоустройствената единици…………………….. 
Идентификационен код на градоустройствената единица……………. 

Демографски показатели Състояние 
2017 г. 

Прогноза 
2020 г. 2030 г. 2040 г. 2050 г. 

1.Брой население      
Възрастови групи 

под 3 години      
3-6 години      
7-14 години      
15-18 години      
над 65 години      

 

Демографският паспорт ще бъде част и допълнително вградена 
възможност към ГИС на Столична община, поддържан от ОП „Софпроект“. 
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Начина на предоставяне на данните от тази задача дава възможност за 
пълноценно вграждане на Демографския паспорт на градоустройствените 
единици.  

ГИС системите дават възможност за поддържането на тази 
информация в актуално състояние, в случаи на промяна или бъдещо 
развитие на данните и/или прогнозите по градоустройствени единици.  

Така предложеният Демографски паспорт може да бъде обогатен с 
допълнителна информация, при необходимост. 

Резултатите от задачата, като данни за състоянието и прогнози, са 
включени в ГИС системата на ОП „Софпроект“ като отделен модул, 
напълно съвместим и част от нея.  

Последното графично приложение 10, е илюстрация на 
интегрираните данни от състоянието и реалистичната прогноза за 
населението – общо и по възрастови групи.  

Демографският паспорт се интегрира и данните в него се виждат при 
избор на градоустройствена единица от ГИС системата. Достъпът до него 
може да бъде публичен, но може и да бъде редуциран до избрани 
потребители, спрямо политиката и решенията на Възложителя.  

 


